REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE
VAN DE GEMEENTELIJKE SPORTRAAD

HOOFDSTUK I: ALGEMENE VERGADERING

Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen.
artikel 1:
De algemene vergadering komt minstens éénmaal per jaar samen. Een buitengewone algemene
vergadering kan worden bijeengeroepen hetzij door het bestuur van de sportraad, hetzij op schriftelijk
verzoek van minstens 1/5 van de stemgerechtigde leden.
artikel 2:
Al de leden van de vereniging worden schriftelijk opgeroepen tot de algemene vergadering. De
oproepingsbrief vermeldt de agenda. Elk voorstel, schriftelijk gedaan door minstens één twintigste van
de leden, moet op de agenda worden gebracht.
De oproepingen geschieden per gewone brief, minstens 10 dagen voor de vergadering gepost.

Bepalingen betreffende het geldig vergaderen en stemmen
artikel 3:
Behalve bij wijziging van het huishoudelijk reglement of bij ontbinding van de sportraad kan de
algemene vergadering geldig vergaderen ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.
artikel 3.1:
Behalve bij uitsluiting van leden, bij wijziging van de huishoudelijk reglement of bij ontbinding van de
sportraad, worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid
van stemmen.
artikel 3.2:
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Indien deze staking van stemmen
zich voordoet bij geheime stemming volgt een herstemming. Bij een nieuwe staking van stemmen
wordt de geheime stemming naar een buitengewone algemene vergadering verwezen en dit binnen
de veertien dagen.
artikel 3.3:
Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van het quorum inzake gewone
meerderheid.
artikel 3.4:
De stemming is geheim telkens als het om personen gaat of als twee vijfde van de aanwezige leden
erom verzoeken.

Bepalingen betreffende het goedkeuren of wijzigen van het huishoudelijk reglement
en de ontbinding van de sportraad.
artikel 4:
De algemene vergadering kan het huishoudelijk reglement slechts goedkeuren of wijzigen indien de
goed te keuren tekst of de aan te brengen wijziging in de oproepingsbrief vermeld is en wanneer
minimum twee derde van de leden op de vergadering aanwezig zijn. Tot wijziging kan niet worden
besloten dan met een twee derde meerderheid van de stemmen.
Zijn twee derde van de stemgerechtigde leden op de eerste vergadering niet aanwezig, dan kan een
tweede vergadering bijeengeroepen worden. Deze kan bij gewone meerderheid beraadslagen en
besluiten, ongeacht het aantal aanwezige leden. De wijziging van het huishoudelijk reglement wordt
voorbereid door het bestuur van de sportraad.
artikel 5:
De algemene vergadering kan slechts dan de ontbinding van de sportraad uitspreken, wanneer twee
derde van haar stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Wordt aan deze vereiste niet voldaan, dan kan
een tweede vergadering bijeengeroepen worden die geldig beraadslaagt en besluit, welke het aantal
van de aanwezige leden ook zijn. Besluiten worden genomen met twee derde van de aanwezige
stemgerechtigde leden.

Bepalingen betreffende aan- en uitsluiting van de leden.
artikel 6:
Een organisatie is ontslagnemend wanneer zij haar ontslag schriftelijk ter kennis brengt aan het
bestuur van de sportraad. Dit ontslag moet ondertekend zijn door de voorzitter en twee leden van het
bestuur van de betrokken organisatie.
artikel 7:
Een vertegenwoordiger verliest mandaat van lid van de algemene vergadering door:
het niet meer voldoen van één van de voorwaarden gesteld artikels 5 en 6 van het huishoudelijk
reglement
twee niet-gemotiveerde afwezigheden op de vergaderingen van de algemene vergadering of het
bestuur van de sportraad
artikel 8:
De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering en met twee derde meerderheid
uitgesproken worden.

Bepalingen betreffende de verkiezing van voorzitter en ondervoorzitter.
artikel 9:
Bij de verkiezing van het bestuur van de sportraad worden eerst al de leden verkozen. Kandidaten
met het meest aantal stemmen zijn verkozen. Eventueel herstemming tussen kandidaten die als laatst
gekozenen evenveel stemmen hebben behaald. Onder de gekozenen wordt daarna door de
algemene vergadering achtereenvolgens de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris gekozen.
De verkozen kandidaat dient de gewone meerderheid der stemmen te behalen. Zo niet, dan heeft een
herstemming plaats over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Onthoudingen
worden niet meegerekend voor het quorum.
HOOFDSTUK II: BESTUUR VAN DE SPORTRAAD

Bepalingen betreffende de leden:
artikel 10:
Aftredende leden zijn herverkiesbaar.

Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen, het geldig vergaderen
en stemmen.
artikel 11:
Het bestuur van de sportraad komt tenminste viermaal per jaar samen. Indien tenminste 1/3 leden
hierom verzoeken is het bestuur verplicht het bestuur van de sportraad samen te roepen binnen de 14
dagen. Een schriftelijke uitnodiging wordt tenminste vijf dagen tevoren verstuurd. De oproepingsbrief
vermeldt de agenda.
artikel 12:
Opdat een geldig besluit kan genomen worden is de aanwezigheid vereist van de helft plus één van
de stemgerechtigde leden van het bestuur van de sportraad. Is die voorwaarde niet vervuld, dan wordt
het bestuur van de sportraad binnen de 8 dagen opnieuw samen geroepen met dezelfde agenda en
kan het geldig besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige leden.
artikel 13.1:
Besluiten van het bestuur van de sportraad worden door de stemgerechtigde leden genomen bij
gewone meerderheid.
artikel 13.2:
Verder zijn de bepalingen, vervat in de artikelen 3.2., 3.3. en 3.4. van dit reglement, ook van
toepassing op het bestuur van de sportraad.

Bepalingen betreffende het tekenen van de documenten en de vertegenwoordiging
naar buiten.

artikel 14:
Om geldig te zijn dienen alle documenten uitgaande van het bestuur van de sportraad ondertekend te
zijn door de voorzitter en één van de andere leden van het bestuur van de sportraad.
artikel 15:
De sportraad wordt naar buiten vertegenwoordigd door leden van de sportraad.

